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 مندوبا عن سمو األمیر الحسن بن طالل

 وزیر الصحة یفتتح أعمال الندوة العلمیة الدولیة المتخصصة في بناء الصحة النفسیة لالجئین
 
حاب الجامعة األردنیة الیوم أعمال الندوة  العلمیة الدولیة المتخصصة انطلقت في ر -سناء الصمادي 

، التي تنظمھا " المنعة النفسیة: التحول من اإلقلیمیة إلى العالمیة في بناء الصحة النفسیة لالجئین" 
 ).سامز(قسم علم النفس بالشراكة مع الجمعیة الطبیة السوریة األمریكیة / كلیة اآلداب

 
و األمیر الحسن بن طالل وزیر الصحة الدكتور سعد جابر خالل افتتاحھ أعمال وأكد مندوب سم

الندوة أھمیة تضافر جھود جمیع العاملین في وزارات الصحة والتنمیة االجتماعیة والتخطیط، 
ومؤسسات المجتمع المدني واألفراد والمنظمات العالمیة، لتقدیم الدعم النفسي واالجتماعي لالجئین، 

 .ي إیجاد منظومة متكاملة، وحلول مبتكرة وجدیدة لدعم االحتیاجات النفسیة لھموالتشارك ف
 

من الالجئین یعانون من اضطرابات نفسیة ال یحصلون على الدعم % 70وأشار إلى أن أكثر من 
النفسي، والناجمة عن الصراعات والحروب والتھجیر، الفتا إلى أن األردن كان لھ دور فعال في 

من الدول المجاورة األمر الذي یشكل عبئا كبیرا على مصادر األردن وخاصة  إیواء الالجئین
 .الصحیة  والنفسیة منھا

 
وتابع أن وزارة الصحة ملتزمة بتطبیق خطط عمل تتعلق بتقدیم خدمات الصحة النفسیة والدعم 

 . االجتماعي ذات جودة عالیة في مجال الصحة النفسیة
 

ني مبادئ صحیة وعالمیة من خالل التشاركیة والتعاون على نطاق ودعا جابر في ختام كلمتھ إلى تب
أوسع في كافة القطاعات الحكومیة والخاصة في ھذا الشأن، وإعادة النظر في منھجیة العمل لبناء 

 .منعة نفسیة واجتماعیة لالرتقاء بمستوى الخدمات النفسیة التي تقدم لالجئین
 

د الكریم القضاة إن الجامعة تعد بیت العلم والمعرفة، وقال رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عب
واإلطار الناظم للممارسات المھنیة خالل تبنیھا للنھج القائم على االنفتاح على المجتمع وتلمس 

 .حاجاتھ ورفد سوق العمل بخریجین مؤھلین قادرین على التمیز وإحداث فرق في أماكن عملھم
 

ة بالمؤسسات المھنیة لتحقیق التوأمة والتواصل المنشود بما وأضاف أن الجامعة تسعى لتوطید الصل
 .یحقق الجودة في البرامج األكادیمیة ما یسھم بفاعلیة في عملیة تطویرھا

 
وبین القضاة أن موضوع الصحة النفسیة یعد مفھوما مركزیا لیس فقط على مستوى الالجئین بل على 

اللجوء یعد تجربة تلقي بظاللھا على الحیاة الیومیة  مستوى المجتمع األردني بجمیع أطیافھ، الفتا أن
لكل مواطن لما لھ من تداعیات اجتماعیة واقتصادیة ودیموغرافیة، األمر الذي یستدعي إعادة توجیھ 

 .األولویات بما یضمن التكامل واالنسجام في بناء الخطط والبرامج التنمویة
 

 أخبار الجامعة

احداث  -المقر نیوز -اريالوكیل اإلخب -طلبة نیوز -ھال أخبار–الحقیقة الدولیة  -سرایا –بترا - 1: صالرأي  – األردنیةأخبار 
  1: األنباط ص -1: السبیل ص-الغد االلكتروني - 7: الدستور ص –الیوم 
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بناء الصحة النفسیة لالجئین جاءت بعد مرور ما  ونوه إلى أن انعقاد الندوة العلمیة المتخصصة في
یزید على ثماني سنوات على األزمة السوریة كخطوة بناءة لتلبیة حاجات المجتمع وما یمكن أن یطرأ 

 .علیھا من تغیرات
 

الدكتور ماھر عزوز ) سامز(وفي السیاق أوضح رئیس منظمة الجمعیة الطبیة السوریة االمریكیة 
نظرة شمولیة لعدة مفاھیم على المستوى العالمي واإلقلیمي حول ماھیة اللجوء  أنھ ال بد من صیاغة

 .وتبعاتھ، كونھا مشكلة عالمیة لیست منطقیة والمسؤولیة تقع على العالم أجمع 
 

وشدد عزوز على أن المجتمع الدولي یقع على عاتقھ تحمل مسؤولیاتھ المادیة والتنظیمیة، كما  تقع 
فة والھیئات غیر حكومیة التي تعمل في المجال اإلنساني، إضافة إلى على عاتق الدول المضی

جمعیات األمم المتحدة  لتقدیم إعادة نظر شمولیة بآلیات التعامل مع احتیاجات اللجوء للتوصل الى 
آلیات ومعالجات تؤمن كرامة الالجئ أوال وتحفظ إنسانیتھ ، مع التركیز على أھمیة الصحة النفسیة 

 .ات ھذا على الصحة النفسیة للمواطن في المجتمعات المضیفةلالجئین وتبع
 

ودعا إلى ضرورة توجیھ حملة توعویة في العالم للتأكید على أھمیة الصحة النفسیة وإدخالھا ضمن 
األولویات والسیاسات الموضوعة، وإعادة النظر في تقییم تداخل وسائل  وعالج تكون مبنیة على 

مع االحتیاجات النفسیة للالجىء لیكون فاعال في مجتمعھ الجدید  أسس جدیدة إلحداث نھضة جادة
أنھ ال یتأتى ذلك إال بوجود ثالثة ركائز أساسیة لتعمل بشكل متناغم " والقادم بعد انتھاء أزمتھ، وقال 

 ".وھي الجھاز األكادیمي، والحكومي، والجھاز الطبي
 

األبحاث العلمیة والدراسات  للتأكید على وأضاف أنھ ال بد من تطویر استراتیجیة جدیدة من خالل 
 .أھمیة الصحة النفسیة لالجئین

 
واستعرض منسق الندوة أستاذ علم النفس في الجامعة األردنیة الدكتور أحمد الشیخ ھدف الندوة التي 
 ً تسعى إلى إعادة النظر في منھجیة العمل لالنتقال من التركیز على األزمة التي تكون أكثر إلحاحا

طبیعة خاصة في بدایتھا، إلى التركیز على تنمیة المصادر المجتمعیة والشخصیة لالجئین وذات 
وأفراد المجتمع المحلي لبناء منعة نفسیة واجتماعیة لالرتقاء بمستوى الخدمات النفسیة ما یلبي 

 .التغیرات التي یفرضھا الواقع
 

ماعیة، والصحة، والتخطیط، التنمیة االجت: وبین أن الندوة یشارك فیھا ممثلون من وزارات
وأكادیمیون من الجامعة األردنیة، وجامعات أخرى محلیة ودولیة، ومدراء ومتخذو القرار في 
المنظمات الدولیة، إلى جانب مجموعة من األطباء النفسیین والعدید من العاملین في قطاع الصحة 

ال الصحة النفسیة لالجئین، النفسیة؛  جاءت للوقوف على صیاغة الخطط واألھداف القادمة في مج
 .سواء على مستوى الدور األكادیمي للجامعات، أو الوزارات المعنیة ومقدمي الخدمة

 
وتابع أن الندوة التي تستمر یومین تركز في الیوم األول على المراجعة الشاملة للممارسات المھنیة 

تمع المحلي ، وما یمكن أن تحتاجھ واألكادیمیة المتعلقة بخدمات الصحة النفسیة لالجئین وأفراد المج
 .من مراجعة وتأطیر لالرتقاء بالخدمة

 
فیما یسلط الیوم الثاني الضوء على تبادل الخبرات والتعلیم وفق أحدث المعاییر العالمیة المتعلقة 

 .بالصحة النفسیة
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یس وطلبة،  وتشكل الندوة التي حضرھا عمید كلیة اآلداب الدكتور محمد القضاة، وأعضاء ھیئة التدر

فضاًء للحوار وفرصة لالطالع على تجربة دعم الالجئین في األردن على المستویات المختلفة بما 
فیھا الدعم النفسي واالجتماعي، وتعد تجربة فریدة ومتمیزة على المستویین المحلي واإلقلیمي، وتعود 

 .لالجئینأسبابھا إلى التاریخ الطویل للمملكة األردنیة الھاشمیة في استضافة ا
 

یشار إلى أن الندوة جاءت ضمن أولویات الجامعة األردنیة الداعمة بالتوجھ نحو التنمیة المستدامة 
والمرتكزة على المجتمع، إضافة إلى النھج الذي بادرت فیھ الجمعیة السوریة األمریكیة باعتبار 

الممارسات المھنیة في الجامعة األردنیة ھي الحاضنة العلمیة واألكادیمیة التي یفترض أن توجھ 
مجال الصحة النفسیة في المیدان، ودور الجمعیة السوریة األمریكیة في تقدیم خدمات الدعم النفسي 
المتخصصة والذي سعت بشكل دؤوب لتأطیره ضمن األنظمة والتشریعات الحكومیة ممثلة بوزارة 

دیمیة من خالل الجامعة التنمیة والصحة والتخطیط عالوة على تسلیح ھذا النھج بالخبرة األكا
  .األردنیة
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Jaber calls for more emphasis on refugees’ mental health 

 
Seventy per cent of refugees suffer from psychological disorders as a result 
of mass conflicts, wars and displacement, Health Minister Saad Jaber said on 
Tuesday. 
The minister’s comments came while deputising for HRH Prince Hassan at 
the opening of a scientific symposium for supporting refugees’ mental health 
held at the University of Jordan, the Jordan News Agency, Petra, reported. 
Jordan has served a positive role by hosting displaced refugees, however, 
this has placed a huge burden on the Kingdom's healthcare sector, Jaber said, 
calling on the Health Ministry as well as the ministries of social 
development and planning and organisations to lend a hand and offer 
psychological support to refugees. 
The Health Ministry is committed to implementing a work plan to provide 
high-quality psychological services and social support in the field of mental 
health, he added. 
President of the University of Jordan Abdul Karim Qudah said that the 
influx of refugees and the crisis’ social, economic and demographic 
ramifications, have affected citizens' daily lives and requires coherence in 
plans and developmental programmes. 
Chairman of the Syrian American Medical Society Foundation Maher 
Azzouz urged the international community to fully uphold its material and 
regulatory responsibilities, calling on host communities, NGOs and UN 
assemblies working in the humanitarian field to reconsider strategies dealing 
with the needs of refugees by focusing on refugees and those in host 
communities’ psychological well-being. 

JORDAN TIMES P: 2 
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  شابة أردنیة تمثل األردن في لشبونة
  

مثلت الشابة األردنیة أمیرة أبو التین الشباب األردني في المؤتمر العام للوزراء المسؤولین عن 
   .البرتغال-منتدى الشباب في لشبونھ-  2019الشباب 

  
یاسات حول الخطط والسوتحدثت أبو التین، خریجة العلوم المالیة والمصرفیة من الجامعة األردنیة 

 2030المطلوبة للشباب ودورھم في صنع القرار، والتي تتفق مع األجندة التي طرحتھا األمم المتحدة 
ً من أھداف التنمیة المستدامة المتعلقة بالشباب، وأن یكون الشباب قوة دافعة لدعم  17والتي تضم  ھدفا

   .محلیة، ووطنیة، وإقلیمیة إلى سیاسات 2030التنمیة وتحقیق السالم، للمشاركة في ترجمة خطة عام 
  

وحملت أبو التین ھموم وتحدیات الشباب األردني، بعد أن رشحتھا وزارة الشباب للمشاركة في 
المؤتمر، وضرورة إیجاد تغییرات في السیاسات والتشریعات التي تسمح بمشاركة الشباب السیاسیة 

لى التشاركیة، والتعاون بین واالقتصادیة، وخلق دور فاعل مشارك حقیقي للشباب، باإلضافة إ
   .القطاعین العام والخاص وبین الدول األخرى

  
ونقلت أبو التین تجارب الشباب األردني الریادیة إلى الدول الغربیة المشاركة، وتحدثت حول دور 
المرأة الفاعل في جمیع القطاعات، وفرص العمل والبیئة المناسبة وتطویر التشریعات التي تساھم في 

   .المرأةتمكین 
  

واستعرضت خالل مشاركتھا التحول الرقمي واالبتكار واستغالل طاقات الشباب، والنشاطات التي 
   .، والرعایة الھاشمیة للشباب»ملیون مبرمج«تنفذھا مبادرة ولي العھد 

  
واستعرضت أمام مبعوثة األمم المتحدة للشباب والمجلس األعلى لألمم المتحدة محاور االستراتیجیة 

نیة للشباب والتي ستطلقھا وزارة الشباب األسبوع المقبل، ومدى مواكبة االستراتیجیة للتطورات الوط
   .مع المحافظة على الثوابت والقیم الوطنیة

  
وخالل لقائھا الرئیس البرتغالي أكدت أبو التین دور األردن في األمن واألمان، والنمو االقتصادي 

  لشباب في صنع القراروالسیاسي والخطط االستراتیجیة ودور ا

  14: صالرأي 
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  السوالقة تفوز بجائزة الباحث المتمیز بالوطن العربي
  

فازت عضو ھیئة التدریس في قسم علم االجتماع بكلیة اآلداب في الجامعة االردنیة الدكتورة رولى 
ا السوالقة، بجائزة الباحث المتمیز على مستوى الوطن العربي عن فئة العلماء واألكادیمیین، إلنجازھ

ً في مجاالت الحیاة المختلفة، وأثرت بشكل ایجابي على  ً ملموسا أبحاثا علمیة رصینة أضافت أثرا
   .اقتصادیات المنطقة العربیة

  
، إن حصولھا على جائزة الباحث المتمیز »الشبابي$ «وقالت السوالقة، خالل تصریح خصت بھ 

بكة المؤتمرات العربیة وبدعم من على مستوى الوطن العربي عن فئة العلماء واالكادیمیین من ش
منظمة االبحاث االمیركیة ومؤسسة اكراما التركیة ومنظمة االستشارات الكندیة، جاء نتیجة الباع 

   .الطویل والخبرات الملموسة في القطاع االكادیمي والبحث العلمي وادارة المشاریع الریادیة
  

ماع اإلكلینیكي الذي یعنى بتحسین نوعیة الحیاة واضافت السوالقة، انھ ونتیجة تفعیل مفھوم علم االجت
االجتماعیة من خالل التقییم النقدي والتدخل االجتماعي باالعتماد على النظریات االجتماعیة، والعمل 
على دراسة األمراض االجتماعیة، والعمل على ایجاد حلول لمساعدة الدول للتخلص منھا، باالضافة 

   .واالبحاث التي مكنتھا من الفوز بالجائزةالى اجراء العدید من الدراسات 
  

وبینت السوالقة أن ھذه الجائزة ھي الثانیة التي ترفع فیھا اسم األردن في مصاف التمیز والتقدم 
العالمیة للمرأة المبدعة في  «فینوس«واإلبداع واالبتكار، بعد أن حققت قبل ثالثة أشھر الفوز بجائزة 

   .علم اإلجتماع
  

یشار الى أن الدكتورة السوالقة تعمل برتبة استاذ مشارك في علم االجتماع االكلینیكي بكلیة اآلداب 
في الجامعة االردنیة، ومحررة ومحكمة لألبحاث في عدة مجاالت علمیة وعالمیة، ونشرت العدید من 

  .األبحاث في مجالت وطنیة وعربیة وعالمیة متمیزة
 
 

  14: الرأي ص
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  ألف طالب إلظھار إبداعاتھم 300یق خدمات حكومیة تّمكن جائزة ولي العھد ألفضل تطب

أكدت وزیر دولة لتطویر األداء المؤسسي یاسرة غوشة أھمیة رعایة األمیر الحسین بن عبداهللا الثاني 
جائزة ولي العھد ألفضل تطبیق خدمات (ولي العھد للشباب، والذي تجسد في جزء منھا بإطالق 

   .عات الرسمیة والخاصةوالمخصصة لطلبة الجام) حكومیة

وقالت غوشة، في تصریح الى الرأي، إن الجائزة تمثل فرصة لثالثمئة ألف طالب على مقاعد 
الدراسة في الجامعات الحكومیة والخاصة لتقدیم حلول مبتكرة وإبداعیة في مجال تطبیقات الھواتف 

یمھا على مدار الساعة، كما الذكیة واألجھزة المحمولة لتطویر خدمات حكومیة سھلة ومبسطة یتم تقد
تھدف الى تعزیز العالقة بین طالب الجامعات والجھات الحكومیة من خالل اشراك طالب الجامعات 

  .في تصمیم الخدمات الحكومیة وتوفیر حلول تسھل رحلة المتعامل وتعزز جودة الحیاة

وثمنت الدعم  .زواشارت الى انھا تحظى بمتابعة دائمة من رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزا
اإلماراتي لھذا المشروع الذي یأتي ضمن الخطط التنفیذیة لمذكرة التفاھم الموقعة بین البلدین العام 
الماضي في مجال تطویر األداء الحكومي، حیث تم تخصیص مبلغ مئة ألف دینار لثالثة فائزین 

 ً ً للفریق الفائز بالمركز األول، وخمسة وعشرین ألفا    .للفائز الثاني ومثلھا للثالث بواقع خمسین ألفا

  جوالت تعریفیة 

وأشارت غوشة إلى أنھ تم إعداد خطة للجوالت التعریفیة بالجائزة على الجامعات في مختلف 
محافظات المملكة، حیث بدأت الفرق العاملة على الجائزة من إدارة تطویر األداء المؤسسي 

ً وعشرین جامعة والسیاسات في رئاسة الوزراء، بتنفیذھا منذ رمضا ن الماضي وشملت حتى تسعا
حكومیة وخاصة بالتعاون مع وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم العالي التي قدمت التسھیالت المطلوبة، 
وتم خالل ھذه الزیارات تعریف الطلبة بالجائزة وشروط المشاركة بھا، ومجاالتھا واإلجابة على 

ً عكس اھتمامھم بالجائزة التساؤالت التي طرحھا الطلبة، الفتة إل ى أن الحضور الطالبي كان الفتا
   .والمشاركة فیھا، وخاصة من طلبة التخصصات الھندسیة والتقنیة وتكنولوجیا المعلومات

وبینت أن إدارة الجائزة تتم من خالل ادارة تطویر األداء المؤسسي والسیاسات في رئاسة الوزراء 
مؤسسة ولي العھد، وزارة االقتصاد الرقمي ( ات الشریكة وھي بالتنسیق مع الجانب االماراتي والجھ

، موضحة أن الجائزة تمر في ثالث مراحل، وما زلنا )والریادة، ومركز الملك عبداهللا الثاني للتمیز
في المرحلة األولى وھي الجوالت التعریفیة على الجامعات، في حین تبدأ المرحلة الثانیة في األول 

ة شھر وھي مرحلة التسجیل، تلیھا مرحلة تقییم المشاریع المقدمة من قبل فریق من آب المقبل ولمد
مختص من الخبراء في ھذا المجال، قبل إعالن النتائج في تشرین الثاني القادم في حفل كبیر یقام بھذه 

   .المناسبة

  ستة قطاعات

  1: الرأي ص
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شكل أولویات في عمل وحددت الجائزة المحاور التي تشملھا التطبیقات، وتتمثل في ستة قطاعات ت 
  .الحكومة، وھي الصحة، والتعلیم، والسیاحة، وبیئة األعمال، والنقل، والمیاه

  معاییر الجائزة 

وحول معاییر التقییم التي سیتم بناء علیھا اختیار الفائزین بالجائزة، أوضحت غوشة أن ھناك ثالثة 
تقییم، وتقیس مدى فعالیة التطبیق في من ال% 40الكفاءة والفعالیة التي تمثل ما نسبتھ : معاییر ھي

حل تحد معین تم استكشافھ من خالل آراء المتعاملین واقتراحاتھم، باالضافة الى سھولة االستخدام 
من نسبة التقییم، وتشمل الوظائف األساسیة للتطبیق والخیارات التي یوفرھا، بما في % 40وتمثل 

 20الخدمة، واعتماد معیار اإلبداع ویمثل نسبة  ذلك بساطة التصمیم وسھولة التصفح والحصول على
من التقییم، ویقیس االبتكار في تقدیم حلول خارجة عن المألوف لتحدیات لم یتم التطرق الیھا %

مسبقا، بما یسھم بشكل ملحوظ في تحسین طریقة تقدیم الخدمة وتجربة المتعاملین، إضافة إلى توفیر 
غوشة الطلبة إلى زیارة الموقع االلكتروني للجائزة، للتعرف  ودعت .التطبیق لباقات خدمات مترابطة

 .على كافة التفاصیل
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 استیتیة یعلن عن إطالق جائزة كأس التصمیم الداخلي بین الجامعات األردنیة

 التصمیم كأس جائزة اطالق عن واالثاث الخشبیة الصناعات قطاع رئیس استیتیة سعد المھندس أعلن
 الجامعات مختلف من الداخلي التصمیم كلیات طالب علیھا سیتنافس والتي االولى نسختھا في الداخلي

 في سیعقد والذي واالثاث للدیكور الدولي االردن معرض ھامش على الجائزة ھذه وتأتي االردنیة،
 .للسیارات الدولي عمان معرض ارض على 1/8/2019 -29/7 الفترة
 األردن صناعة غرفة في األثاث صناعة قطاع من دعمب الجائزة أن صحافي بیان في استیتیة وبین

  .الزرقاء صناعة غرفة مع وبالتعاون
  

ً  الجائزة ھذه استیتیة واعتبر ً  تفعیال  والقطاع الصناعي القطاع بین ما والتشابك للترابط حقیقیا
ً  التصمیم یعتبر اذ االكادیمي، ً  جزءا  ماتھاستخدا تنوع على واالثاث الدیكور انتاج عملیة في مھما

 تصمیمھ في واالبداع جمالیتھ مدى ھو المنتج في المستھلك انتباه یلفت ما اول انا حیث واشكالھ،
 ً  فرصة تعتبر الجائزة ھذه بأن وضح كما المجال، ھذا في المتسارعة المتغبرات ظل في خصوصا

ً  ومتطلباتھ العمل سوق على للتعرف للطالب حقیقیة  یحاف عالیاتالف من النوع ھذا مثل ان على مؤكدا
  .االكادیمي والقطاع الصناعي القطاع بین التكامل من جسر مد على

  
  

 التطورات بمواكبة وذلك المنتج تسویق عملیة في التصمیم یلعبھ الذي الكبیر الدور على استیتیة وأكد
 المحلي الصعیدین على وذلك واستخداماتھ المنتج شكل في تؤثر التي المستمرة والتغیرات

ً  والخارجي،  بما التصدیریة االسواق من سوق بأي الخاصة واالفكار التصامیم دراسة أھمیة موضحا
 توجھ ظل في خاصة المطلوب، المنتج تصمیم في أفكار من تعكسھ وما وتقالیده عادتھ مع یتماشى
 االنخفاض بعد وواعدة جدیدة تصدیریة اسواق دخول على واالثاث الخشبیة الصناعات قطاع وتركیز

ً  الماضیة الفترة خالل القطاع صادرات في والمتزاید الكبیر  بھا مرت التي الصعبة للظروف نظرا
 الى خاللھا، التقلیدیة التصدیریة االسواق واغالق السوریة واالزمة العراقیة االزمة بسبب المملكة
 على المستوردات وتغول الصعبة االقتصادیة الظروف بسبب المحلي السوق في الطلب ضعف جانب
  .المحلي السوق في االردني المنتج ةحص

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  الغد االلكتروني 
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  العمل التطوعي في الجامعات
  أسامة الفاعوري.د

  
یقول الناشط السیاسي والمدني والحائز على جائزة نوبل للسالم الدكتور مارتن لوثر كینغ األبن 

  .»واحد على األقل مساعدة شخص واحد ربما لن تغیّر كل العالم، ولكنھا یمكن أن تغیّر عالم شخص«
تنبع أھمیة العمل التطوعي من أن معظم الناس یرغبون في العمل التطوعي لتحسین األوضاع  

ً ینطبق على الطالب المتطوعین، حیث أثبتت األبحاث األخیرة، أن  ومساعدة اآلخرین، وھذا أیضا
ً مساعدة اآلخرین وتحسین أو % 95نسبة  إن  !ضاعھممن الطالب المتطوعین یحفزھم ھو أیضا

جوھر التطوع یسمح لك بإكتشاف إھتمامات جدیدة، مقابلة الناس، وتشكیل وصیاغة آرائك حول 
العدید من األشیاء التي تحدث حولك، وكذلك الحال بالنسبة للعمل التطوعي للطالب فھو یوفر فرصة 

 تطویر فریدة للطالب أثناء دراستھم في الجامعة إلحداث تغییر في مجتمعھم المحلي، وكذلك
٪عوامل محفزة  83٪واكتساب خبرة العمل  88مھاراتھم، وقد أظھرت األبحاث أن تطویر المھارات 

  . ومھمة للطالب المشاركین في العمل التطوعي
  

عاًما والذین یعملون بأجر أن العمل  30٪من الخریجین الجدد الذین تقل أعمارھم عن  51وقد صرح 
یُقّدم المتطوعون الطالب مساھمة كبیرة في المنظمات  !التطوعي ساعدھم في الحصول على عمل

والمجتمع ككل، وخاصة من خالل المھارات والحماس الذي یحضرونھ، والساعات التي یتطوعون 
بھا مع المجموعات والمنظمات، ویقوم أكثر من نصف الطالب المتطوعین بذلك خالل فترة الفصل 

قل مرة واحدة في األسبوع، وقد أظھرت األبحاث أن الدراسي واإلجازات، وثلث المتطوعین على األ
الطالب المتطوعین یمكنھم تطویر الوعي المجتمعي للطالب ومساعدتھم على االندماج في 

٪من الطالب  77، ویشیر »فقاعة الطالب«المجتمعات المحلیة خارج الجامعة، ومما یفسر ما أسموه 
   .نتیجة للعمل التطوعي المتطوعین إلى أن فھمھم لألشخاص اآلخرین قد زاد

ومن فوائد أداء خدمة المجتمع في الكلیة، أنھ یُحّسن السیرة الذاتیة للطالب، ثم زیادة التحصیل 
ًا للباحثین، فإن الطالب الذین یؤدون خدمة مجتمعیة ھم أكثرعرضة  األكادیمي والعالمات لھ، فوفق

ً أفضل، لألداء الجید في الجامعة، وإنشاء شبكة من األصدقاء والمع ارف، ویُصبحون أشخاصا
ّعون بصحة أحسن، ویستطیعون التحكم بالجدول الزمني، والقدرة على العمل مع مجموعة  ویتمت
متنوعة من المدیرین، وإدارة الوقت، والقیادة، ومھارات االتصال عند التحدث إلى الناس من جمیع 

   .األعمار، واإلحترافیة، والعمل بروح الفریق الواحد
 َ ، یوفر التطوع فرصة رائعة للقاء أشخاص لدیھم اھتمامات متشابھة ویشعرون بأنھم جزء من وأخیرا

٪من الطالب عانوا من مجموعة واسعة من الصداقات من  74وقد أظھرت األبحاث أن . المجتمع
خالل العمل التطوعي، كما تظھر األبحاث أن الجامعات بحاجة إلى االستثمار في العمل التطوعي 

٪ من المتطوعین الطالب یمنحون وقتھم ألنشطة التطوع الرسمیة التي تعود بالنفع  48وأن للطالب، 
على المجتمع األوسع بالفعل، تقول الكندیة شیري أندرسون ال یتم الدفع للمتطوعین، لیس ألنھم ال 

  .قیمة لھم، ولكن ألنھم ال یقدرون بثمن

   12: الرأي ص

 مقاالت 
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 لطیف لیالً طقس صیفي معتدل الى اعتیادي و.. االربعاء 
   

 .تكون درجات الحرارة حول معدالتھا العامة نسبة لھذا الوقت من العام
ً في مناطق األغوار والبحر المیت وخلیج  ً نسبیا ویسود طقس صیفي معتدل الى اعتیادي، وحارا

 . العقبة
 .وتكون الریاح شمالیة غربیة ُمعتدلة السرعة

 : وفي خلیج العقبة
 .عتدلة السرعةشمالیة غربیة م: الریاح -
 ). سم 15-10(خفیف ارتفاع الموج : حالة البحر وارتفاع األمواج -
  .درجة مئویة 26: درجة حرارة سطح میاه البحر -

 ً  لیال
ً بوجھ عام، مع ظھور السحب المنخفضة في أجزاء من شمال المملكة  .یكون الطقس لطیفا

  .وتكون الریاح شمالیة غربیة معتدلة الُسرعة 

  عمون

 حالة الطقس



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 
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  حي الرابیة –ن مصطفى احمد خاروفة ماز -
  مادبا –عیسى توما خلیل القسوس  -
  الزرقاء –فریدة عیسى خلیل شامیة  -
  شارع االردن –كامل محمد عبدالھادي ابو ریان  -
  
  

  رحمھم هللا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وفیات

  عمون


